
 

 

 
 
 

Teylers Museum presenteert 
 

Rafaël 
 

Van 30 september 2012 t/m 6 januari 2013 in Teylers Museum 
 
 
 

 
In het najaar van 2012 organiseert Teylers Museum een tentoonstelling van de hoogste kwaliteit over 
een van de grootste namen uit de kunstgeschiedenis: Rafaël. Zeven jaar na het overweldigende 
succes van Michelangelo presenteert Teylers Museum dit andere genie van de Italiaanse 
Renaissance. Dit is de eerste keer dat er in Nederland een tentoonstelling aan hem wordt gewijd.  
 
Rafaël  
Rafaello Sanzio, in Nederland beter bekend als Rafaël, ontwikkelde zich tijdens zijn korte leven (1483-1520) 
van een vlijtige leerling in de Italiaanse provincie tot een veelbelovend talent in Florence en vervolgens in 
Rome tot een van de grootste kunstenaars van zijn tijd – naast Michelangelo en Leonardo da Vinci. 
In dezelfde tijd dat Michelangelo zich op de Sixtijnse kapel stortte, begon Rafaël met de fresco’s voor de 
privévertrekken van de paus, de ‘Stanze’, het andere hoogtepunt van de Italiaanse Renaissance. Hier kon 
hij, met behulp van een leger assistenten, zijn grote talent tot volle bloei laten komen. 
Minstens zo beroemd is Rafaël vanwege zijn vele Madonna’s: schilderijen van Maria met het kind Jezus. 
Rafaëls Madonna’s laten die van tijdgenoten ver achter zich door hun serene uitstraling, hun schijnbare 
eenvoud en de perfectie in de weergave van dit oerbeeld in de westerse cultuur. 
 
Beroemde tekeningencollectie 
Teylers Museum heeft een internationaal befaamde tekeningencollectie met veel topstukken van Italiaanse 
en Nederlandse kunstenaars vanaf de 16de eeuw. De meest geruchtmakende aankoop in de geschiedenis 
van het museum was ongetwijfeld de verzameling 1600 Italiaanse tekeningen die in 1791 vanuit Rome naar 
Haarlem werd verscheept. Deze collectie was oorspronkelijk afkomstig van koningin Christina van Zweden, 
die in de 17de eeuw in Rome verbleef. Haar collectie bevatte werken van onder anderen Michelangelo en 21 
tekeningen van de hand van Rafaël en zijn atelier. 
In Nederlandse collecties bevinden zich slechts twee andere tekeningen van Rafaël, een in het 
Rijksmuseum en de ander in Museum Boijmans Van Beuningen. Teylers Museum is daarom in Nederland 
de aangewezen plek om een tentoonstelling over Rafaël te houden. Met deze expositie verwacht het 
museum het succes van de Michelangelotentoonstelling in 2005, waar in drie maanden tijd 100.000 
bezoekers op afkwamen, te evenaren.  
 
Tentoonstelling 
De tentoonstelling presenteert 90 tekeningen van Rafaël en zijn leerlingen en enkele schilderijen. De 
tekeningen zijn afkomstig uit de collecties van Teylers Museum en de Albertina in Wenen. Om de betekenis 
van Rafaëls oeuvre goed voor voetlicht te brengen, worden meerdere zalen ingericht met werk van de 
Italiaanse meester en zijn navolgers. Teylers Museum wordt voor een keer Rafaëls Museum. Bezoekers 
kunnen de herkomst van Rafaëls manier van tekenen ontdekken en zien hoe hij in zijn grote atelier veel 
jonge kunstenaars heeft beïnvloed. Daarnaast maakt de tentoonstelling duidelijk hoe de tekeningen 
functioneerden in Rafaëls creatieve proces, hoe ze zich verhouden tot zijn fresco’s en schilderijen. Een 
spectaculaire multimediaruimte met daarin zijn belangrijkste schilderwerken, maakt de Rafaël-belevenis 
compleet. 
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